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OLEJ NA ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

Osmo Olej na záhradný nábytok v spreji je bezfarebný 
olej, s ktorým sa ľahko pracuje. Preniká hlboko do dreva, 
zabraňuje napučaniu a vysúšaniu dreva. Nepraská, 
neolupuje sa a netvorí šupinky. Pre obnovenie náteru 
stačí povrch bez potreby prebrúsenia jednoducho 
prestriekať.  

Fyzikálne a technické parametre

Oblasti použitia
Osmo Olej na záhradný nábytok chráni, udržiava a zlepšu-
je vzhľad záhradného nábytku z tíkového dreva a iného 
tvrdého dreva, vo vonkajšom priestore. Je tiež vhodný ako 
bezfarebná povrchová úprava pre záhradný nábytok a iné 
podobne používané povrchy. 

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, 
sójový olej, bodliakový olej) sikatív (sušiace činidlá) 
a vodoodpudivých  prísad. Dearomatizovaný lakový 
benzín (bez obsahu benzénu). 

Farebné Odtiene

bezfarebný

Fyzikálne vlastnOsti

 0,85 – 0,90 g/cm3

neudáva sa
charakteristický

 neudáva sa, aerosól
400 ml;

1 l na cca 25 m2 v 1 vrstve (nevzťahuje sa na 
sprejové balenie), v závislosti na stave dreva. Hodnota sa 
vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu 
viesť k rozdielom vo výdatnosti.

 C EU limitná hodnota pre tento produkt 
– neuplatňuje sa.
S 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý.

AplikAčné údAje

PríPrava POvrchu

Povrch dreva musí byť čistý a suchý (max. vlhkosť dreva 
20 %). Osmo Olej na záhradný nábytok v spreji je pripra-
vený na použitie. Dobre pretrepte sprejovú nádobu 
a vykonajte skúšobný sprejový test. Staré nátery s otvore-
nými pórmi očistiť, alebo ľahko prebrúsiť jemným brus-
ným papierom. Prach starostlivo odstrániť. Počas práce 
noste ochrannú masku proti prachu.

Tvrdé drevo s vysokým podielom v ňom obsiahnutých 
látok nechajte pred prvou aplikáciu asi 4 týždne zvetrať 
alebo odmastite. 

Výsledný náter je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane 
stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú 
aplikáciu. 

sPôsOby aPlikácie

Osmo Olej na záhradný nábytok v spreji  nastriekajte vo 
vzdialenosti 25 cm a následne pretrite štetcom. Pri 
aplikácií zakryte okolité plochy, ktoré nemajú byť ošetre-
né. Stekajúci náter utrite handričkou. Zaistite dostatočné 
vetranie a nechajte schnúť po dobu asi 12 hodín. Po 
zaschnutí aplikujte druhý nástrek. Ak náter obnovujete 
alebo renovujete na už ošetrenú plochu, postačuje 
zvyčajne jeden nástrek Osmo olejom. Po ukončení práce 
vyčistite striekací ventil.

Čistenie PracOvnéhO náradia

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

dOba schnutia

Cca 12 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 
23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych 
teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje 
doba schnutia. Pri sušení vetrajte.

uPOzOrnenie

Osmo Olej na záhradný nábytok v spreji je bezfarebný 
a nechráni pred UV žiarením (šednutie dreva). Ak sa 
požaduje  zachovanie farebného odtieňa dreva, doporu-
čujeme aplikovať náter Osmo Terasovým olejom. 
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e pečn né pA eniA 
A lik id iA

V t až  upo o ia

NE EZPEČENSTVO

Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom, zahrie-
vaním sa môže roztrhnúť. Nestriekajte do otvoreného 
ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Chráňte pred teplom 
/ horúcimi povrchmi / iskrami / otvoreným plameňom / 
a inými zdrojmi zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo 
nespaľujte a to ani po použití. Chráňte pred slnečným 
žiarením. Nevystavujte teplote nad 50 °C. 

B p Č o t  opat ia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokož-
kou, očami a odevom. Nevdychujte aerosóly. Ak je 
potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo 

etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priesto-
re. 

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú 
týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzdu-
chotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). 

Nesmie sa používať v rovnakom priestore, kde sa používa-
jú nitrocelulózové laky. Nebezpečenstvo samovznietenia. 
Dodržujte protipožiarne opatrenia., bežné opatrenia pri 
ochrane , bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 
určené pre lakovne a lakovacie zariadenia. 

Hnací plyn  propán bután. 

Li i ia

ikvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym 
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. ecyklovať sa môžu 
len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú 
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. 
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia 
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.


